
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ondernemingsklimaat is wereldwijd aan sterke verandering onderhevig. Niet alleen is er sprake 

van een veranderend en toegenomen risicoprofiel, maar daarnaast worden organisaties in 

toenemende mate gewezen op aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het garanderen van 

de eigen bedrijfscontinuïteit. Steeds vaker wordt tastbaar bewijs gevraagd van de wijze waarop 

risico’s worden beheerst en willen organisaties snel inzicht krijgen in de status van hun eigen 

continuïteit.  

De Quick Scan die BCM Academy hiervoor heeft ontwikkeld biedt direct inzicht in het 

volwassenheidsniveau van BCM in uw organisatie. 

 

 

 

 

 

Het proces Business  

Continuity Management 

 

Business Continuity Management 

is het geheel aan activiteiten dat 

erop is gericht de continuïteit van 

een onderneming te waarborgen. 

Daarbij worden primair ‘high impact 

- low probability’ risico’s in ogen-

schouw genomen. Dit zijn de ver-

storingen in het bedrijfsproces 

waar het dagelijks management 

niet primair op is ingericht en vaak 

niet op is voorbereid  
 

Met de identificatie en classificatie 

van risico’s sluit BCM aan op het 

proces van traditioneel risico-

management. Echter het proces 

dat op de risicoanalyse volgt is 

kenmerkend voor Business Con-

tinuity Management: de kwalificatie 

van risico’s, impactanalyse, 

business case en benifit logic en 

de repressieve en correctieve 

maatregelensets.  
 

Door Business Continuity Mana-

gement wordt de geïsoleerde 

structuur van initiatieven en maat-

regelen op het gebied van risico-

beheersing doorbroken. 

Subprocessen als informatie-

beveiliging, insurance mana-

gement, security management, 

regelgeving P&O of ICT uitwijk 

worden door de systematische, 

integrale en in onderlinge samen-

hang uitgevoerde aanpak van BCM 

geïntegreerd. Het is in deze aan-

pak waar de waardeschepping van 

Business Continuity Management 

is gelegen. BCM is een iteratief 

proces dat als ondersteunend 

proces binnen een onderneming 

wordt geïmplementeerd.  

 

 

BCM Quick Scan 

The BCM Quick Scan is a 

service of BCM Academy 

Professional Services & 

Solutions. 
 

 

 

De BCM Academy Quick Scan heeft tot doel 

inzicht te verschaffen in de volwassenheid van het 

BCM proces in de organisatie. De scan kan zowel 

worden toegepast op de organisatie als geheel als 

binnen afdelingen of business units.  

 

De aspecten waarop de volwassenheid van uw 

organisatie wordt beoordeeld, zijn gebaseerd op 

de best practices van onder meer de normen 

BS25999, de TR19 en de HB221. De resultaten 

kunnen dan ook volgens de door u gehanteerde 

normatiek worden gepresenteerd.  

 

Werkwijze 

De scope van de Quick Scan (welke 

organisatieonderdelen of afdelingen worden 

gescand) wordt in overleg bepaald. Op basis van 

de scope wordt bepaald welke medewerkers 

worden geïnterviewd en welke bronnen voor 

onderzoek beschikbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

Met de betrokken medewerkers wordt op basis 

van een gestructureerde vragenlijst besproken 

wat de actuele status is op de volgende aspecten: 

 

 BCM Beleid 

 Risico Inventarisatie 

 Business Impact Analyse 

 Business Case en de BCM Strategie 

 BCM Maatregelen: 

 Alarmering en Escalatie 

 Crisismanagement & 

Crisiscommunicatie 

 BHV & Ontruiming 

 BCP Primaire Processen 

 Pandemieplanning 

 BCP ICT 

 Testen, Onderhoud & Audit 

 Awareness & Communicatie 

 Opleiding & Training 

 Proceswerking Algemeen 

 

© BCM Academy 2013 



 

 

 

“Alles dat kan worden geteld, telt niet 

noodzakelijkerwijs; alles dat telt, kan niet 

noodzakelijkerwijs worden geteld.” 

 

Albert Einstein 1879-1955, Amerikaans theoretisch 

natuurkundige van Duitse afkomst 
 

 

 

Verslag 

In het verslag worden de bevindingen 

vastgelegd. Er wordt een volledig overzicht 

verschaft van de continuity preparedness op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau, 

over alle bedrijfsprocessen heen en voor alle 

relevante en gerelateerde activiteiten en 

maatregelen. 

 

Doorlooptijd 

De doorlooptijd van een Quick Scan is 

afhankelijk van de aard en omvang van de 

organisatie. Een basisscan voor een kleinere 

organisatie wordt in twee dagen uitgevoerd 

waarna een schriftelijke rapportage volgt. 

 

Investering 

De investering voor een Quick Scan is 

afhankelijk van de omvang van de organisatie 

en/of de gewenste scope. Ter indicatie 

bedraagt het tarief voor een kleine tot 

middelgrote organisatie € 3.500,00 excl. btw. 

 

Voor wie  

De Quick Scan kan worden aangevraagd door 

organisaties in alle gewenste sectoren, zowel 

privaat als publiek. 

 

 

 

BCM Academy is het toonaangevende Europese Instituut 

voor Business Continuity & Crisis Management. 

BCM Academy richt zich primair op de professionalisering 

en adoptie van Business Continuity & Crisis Management. 

Alle producten binnen onze service lines, Educational  

Neem voor meer informatie contact op met : 

Tel.: +31 (0)341 410914  Fax: +31 (0)341 410179 

E-mail: info@bcmacademy.nl  www.bcmacademy.nl 

P.O. Box 2  8070 AA Nunspeet 

  

 

 

 

 

 

Services, Knowledge & Innovation, Professional Services & 

Solutions behoren tot de best-in-class en voldoen aan de 

hoogste eisen. Het totaal van de propositie is erop gericht 

organisaties in de praktijk van Business Continuity & Crisis 

Management te ondersteunen.  
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Proceswerking Algemeen

Beleid

Risico Inventarisatie

Business Impact Analyse

Business Case & BCM Strategie

SvM Alarmering & Escalatie

SvM Crisismanagement & Crisiscommunicatie

SvM BHV Ontruiming

SvM BCP Primaire Processen

SvM Pandemieplanning

SvM BCP ICT

Testen, Onderhoud & Audit

Awareness & Communicatie

Opleiding & Training

 

Voorbeeld 

 1 - Out of control

 2 - Kritieke situatie

 3 - Substantiele verbeteringen noodzakelijk

 4 - Verbeteringen gew enst

 5 - Redelijke beheersing

 6 - Onder controle 


